Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
die Bundesagentur für Arbeit (BA) heißt Sie in Deutschland herzlich willkommen.
Als öffentlicher Dienstleister am Arbeitsmarkt besteht unsere Hauptaufgabe darin, Arbeit- bzw.
Ausbildungssuchende und Stellen zusammen zu führen. Wir helfen Ihnen auch weiter, wenn Sie Ihre
schulische oder berufliche Ausbildung oder Ihr Studium in Deutschland fortsetzen wollen.
Wir beraten Sie und geben Ihnen Informationen, auch über Fördermöglichkeiten, um Sie so früh wie möglich
auf die Arbeit und Ausbildung vorzubereiten. Bitte füllen Sie die nachfolgenden Fragen vollständig aus und
Sie erhalten einen Termin zum Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Шановна пані, шановний пане,
Федеральне агентство зайнятості (BA) вітає вас у Німеччині.
Як постачальник державних послуг на ринку праці, наше головне завдання – об’єднати шукачів
роботи, навчання та роботу. Ми також допоможемо вам, якщо ви хочете продовжити навчання в
школі, професійне навчання чи навчання в Німеччині.
Ми проконсультуємо вас та надамо інформацію, а також про можливості фінансування, щоб якомога
раніше підготувати вас до роботи та навчання. Будь ласка, повністю заповніть наступні запитання, і
вам буде призначено зустріч на співбесіду.
З повагою
Ваше агентство з працевлаштування в Людвігсбурзі

Bitte per Post, Fax (07141/137-902) oder Mail an die Agentur für Arbeit zurücksenden.
Будь ласка, надішліть його назад до служби зайнятості поштою, факсом (07141/137-902) або
електронною поштою.

Agentur für Arbeit Ludwigsburg
Stuttgarter Str. 53
71638 Ludwigsburg
Ludwigsburg.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de

Anmeldebogen / реєстраційний формуляр
weiblich / Жіночий

Geschlecht / Стать

männlich / чоловічого роду

Einreise nach
Deutschland:/

divers / різноманітні

В'їзд до Німеччини:

____.____.2022___

Nachname / прізвище :

Vorname / Ім'я:

Geburtsdatum /

Geburtsort /

дата народження

місце народження

Nationalität / національність:

Verheiratet / одружений :

Ja / Так

Führerschein / водійські права:

Ja / Так

Nein / ні

Kontaktinformationen / Контактна інформація
Straße, Hausnummer / вул номер

будинку
Postleitzahl und Ort:

Поштовий індекс Розташування
Telefon / телефон

Nein / ні

E-Mail /електронна пошта:

Gewünschter Beruf /
Робота моєї мрії
:
Qualifikationen / кваліфікації

дослідження

Studium /

Berufsausbildung /
професійне
навчання

Schulbesuch /
відвідува
ння школи

Art der Schule / Ausbildungsrichtung
школу /навчальний заклад

Abschluss/
градація

Beginn / Ende
(Tag / Monat / Jahr)
початок / кінець
(День/місяць/рік)

Ja /
Так

Nein /

ні

Zeugnis /
стенограма

Ja /
Так

Nein /

ні

Anmeldebogen / реєстраційний формуляр

Berufserfahrung / досвід роботи
Beginn / Ende
(Tag/Monat/Jahr) /

Tätigkeit / завдання

початок / кінець
(День/місяць/рік)

Sprachen / мови
Ukrainisch / український
Englisch / англійська
Deutsch / німецька
_________________
_________________
Gewünschte Arbeitszeit /
Бажані години роботи

Grundkenntnisse /
Базові знання

Erweiterte Kenntnisse/
Розширені знання

Verhandlungssicher /
Договірна

